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Betreft Beslissing op bezwaar DeGiro B.V. 

  
 

Geachte  , 

 

Bij besluit van 26 oktober 2017 met kenmerk  (het Boetebesluit) heeft de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) aan DeGiro B.V. (DeGiro) een bestuurlijke boete van € 240.000 opgelegd wegens het niet zo 

spoedig mogelijk, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag aan de AFM melden van transacties in tot de 

handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten. Dit betreft een overtreding van artikel 

4:90e, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft).1 Tegen het Boetebesluit heeft DeGiro bezwaar 

gemaakt. De AFM heeft besloten het Boetebesluit in stand te laten, onder aanvulling van de motivering. In deze 

brief wordt uitgelegd hoe de AFM tot haar oordeel is gekomen. 

 

De beslissing op bezwaar is als volgt opgebouwd. In paragraaf I beschrijft de AFM de procedure. Paragraaf II 

bevat de relevante feiten en omstandigheden. In paragraaf III beschrijft de AFM kort de gronden van bezwaar en 

in paragraaf IV licht de AFM de achtergronden van het Boetebesluit toe. In paragraaf V geeft de AFM een 

beoordeling van de gronden van bezwaar. In paragraaf VI staat het besluit van de AFM. Paragraaf VII bevat de 

rechtsgangverwijzing. Tot slot beschrijft paragraaf VIII de publicatieplicht van de boete nadat die onherroepelijk 

is geworden. Het verslag van de hoorzitting is opgenomen in de bijlage en maakt integraal onderdeel uit van deze 

beslissing op bezwaar. 

 

 

  

                                                        
1 In deze beslissing op bezwaar wordt steeds artikel 4:90e Wft bedoeld, zoals dat gold voorafgaand aan de implementatie van MiFID 

II per 3 januari 2018. Met die implementatie is de meldingsverplichting niet langer opgenomen in dat artikel, maar in artikel 26 van 

Verordening (EU) Nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële 

instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (MiFIR). 
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I. Procedure  

 

1. Bij besluit van 26 oktober 2017 heeft de AFM aan DeGiro een bestuurlijke boete opgelegd van € 240.000 

wegens overtreding van artikel 4:90e, derde lid, Wft (de Transactierapportageverplichting).  

 

2. Bij brief van 7 december 2017 heeft DeGiro bezwaar gemaakt tegen het Boetebesluit (het Bezwaarschrift).  

 

3. Per e-mail van 17 januari 2018 heeft de AFM het dossier van op de zaak betrekking hebbende stukken met 

betrekking tot het Boetebesluit aan DeGiro verzonden. 

 

4. Op 22 januari 2018 heeft de hoorzitting plaatsgevonden. Van deze hoorzitting is een verslag gemaakt, dat is 

bijgevoegd bij dit besluit en daarvan integraal onderdeel uitmaakt (zie bijlage 1).  

 

5. Per brief van 16 januari 2018 heeft de AFM de beslissing op bezwaar met zes weken verdaagd tot en met 1 

maart 2018 op grond van artikel 7:10, derde lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 

II. Feiten en omstandigheden 

 

6. Deze beslissing op bezwaar is gebaseerd op de feiten, zoals die zijn opgenomen in het definitieve 

onderzoeksrapport met kenmerk , dat op 15 juni 2017 met het voornemen tot 

boeteoplegging met kenmerk  aan DeGiro is verzonden, en zoals deze zijn opgenomen in 

het Boetebesluit. Die feiten moeten hier, voor zover zij niet reeds zijn herhaald, als herhaald en ingelast 

worden beschouwd. 

 

7. DeGiro staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34342820. 

De heren    zijn daarbij ingeschreven als bestuurders van DeGiro, waarbij is vermeld dat zij 

in functie zijn per 3 juni 2009. 

 

8. Op 20 oktober 2011 heeft de AFM [F]2 een normoverdragende brief gestuurd. Daarin is vastgesteld dat [F] 

de Transactierapportageverplichting vanaf 18 september 2009 heeft overtreden. Hiervoor heeft de AFM [F] 

een ernstige waarschuwing gegeven. Tevens heeft de AFM in deze brief opgemerkt dat indien de AFM 

constateert dat [F] opnieuw de wet- en regelgeving niet naleeft, zij kan overgaan tot, onder meer, het 

opleggen van een boete. 

 

9. Per brief van 28 oktober 2011 heeft [F]3 gereageerd op de normoverdragende brief van de AFM van 20 

oktober 2011. [F] stelt daarin, kort gezegd, dat zij voorafgaand aan 14 september 2010 niet meldingsplichtig 

was, omdat [A] voor [F] als broker opereerde en daarom de meldingen voor haar rekening nam. Sinds 14 

september 2010 voert [F] zelf transacties uit in het professionele obligatie circuit voor haar klanten. [A] 

                                                        
2 Van 2009 tot 2012 opereerde DeGiro B.V. onder de statutaire naam en handelsnaam [F]. 
3 De brief is gedrukt op briefpapier van   , maar ondertekend door de bestuurder     . 
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verzorgde wel de clearing van die transacties, maar meldde ze niet bij de AFM. [F] ontdekte dit na 14 

september 2010. 

 

10. Per brief van 3 november 2011 heeft de AFM [F] laten weten, dat [F] tot op heden de door haar verrichte 

transacties die zij heeft uitgevoerd in het professionele obligatie circuit voor haar klanten niet heeft 

gerapporteerd en dat [F] daarmee de Transactierapportageverplichting vanaf 14 september 2010 heeft 

overtreden. Voorts benoemt de AFM in deze brief opnieuw haar ernstige waarschuwing. 

 

11. Per 28 februari 2012 wijzigt [F] haar statutaire naam en handelsnaam in DeGiro.  

 

12. Op 13 maart 2012 heeft de AFM een vrijwillige audit uitgevoerd bij DeGiro met betrekking tot het 

Transaction Reporting System (TRS). De AFM heeft DeGiro daarover een terugkoppeling gegeven per 

memo van 23 juli 2012.  

 

13. Op 7 september 2015 heeft de AFM een normoverdragende brief naar DeGiro verstuurd. Daarin is vermeld 

dat de wijze van rapporteren van DeGiro erin resulteert dat de logbestanden van de AFM onnodig vollopen, 

hetgeen een risico is voor de performance van het TRS. De AFM heeft DeGiro hiervoor een waarschuwing 

gegeven. Voorts heeft de AFM in deze brief aangegeven: 

 

“De AFM acht het voor iedere instelling van belang een sluitende inrichting te hebben van interne 

werkprocessen en systemen omdat calamiteiten van grote invloed kunnen zijn. Het behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de instelling om zorg te dragen voor een volledige, juiste en tijdige rapportage 

van de transacties.” 

 

Tot slot heeft de AFM DeGiro met de brief van 7 september 2015 uitgenodigd voor een normoverdragend 

gesprek. 

 

14. Naar aanleiding van een gesprek met DeGiro op 15 september 2015 en een reactie per e-mail van 18 

september 2015 van DeGiro op de brief van de AFM van 7 september 2015, herhaalt de AFM haar 

normoverdracht en haar waarschuwing met een brief van 15 oktober 2015. In die brief is voorts opnieuw de 

passage in voorgaand randnummer opgenomen, waaraan het volgende is toegevoegd: 

 

“Het niet tijdig opmerken van een toename in het aantal fouten was volgens [F] gelegen in het 

beheersingsproces waarbij de interne rapportage (compliance dashboard) onvoldoende signaleerde.” 

 

15. Op 18 maart 2016 heeft de AFM een incident report ontvangen van DeGiro ten aanzien van het niet tijdig 

melden van transacties op de gereglementeerde Euronext Cash Market. In het incident report heeft DeGiro 

de AFM bericht dat DeGiro niet volledig heeft voldaan aan de Transactierapportageverplichting vanwege 

een technisch probleem dat ontstond door een configuratieverandering aan de server. Tevens stelt DeGiro in 

het incident report dat DeGiro de nodige actie heeft ondernomen om alsnog alle niet gerapporteerde 
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transacties te melden en de controleprocedures heeft aangepast om herhaling te voorkomen. DeGiro heeft 

de nalevering van de transacties op 15 maart 2016 uitgevoerd. 

 

16. Op 18 maart 2016 heeft de AFM geconstateerd dat zij op 15 maart 2016 113.128 transacties in tot de handel 

op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten in TRS heeft ontvangen. Deze 

transacties waren in de periode van 20 januari 2016 tot en met 11 maart 2016 uitgevoerd op de volgende 

handelsplatformen: Euronext Amsterdam (XAMS), Euronext Brussels (XBRU), Euronext Paris S.A. 

(XPAR) en Euronext Lisboa (XLIS). 

 

17. Op 13 april 2016 heeft de AFM aan DeGiro een overzicht (‘Overview data quality aspects TRS – March 

2016’) gestuurd van de door DeGiro in maart 2016 gerapporteerde transacties. De AFM heeft daarbij 

gemeld dat zij op 15 maart 2016 113.128 transacties te laat heeft ontvangen van DeGiro (verder: de Maart-

transacties).  

 

18. Op 21 juli 2016 heeft de AFM een e-mail van DeGiro ontvangen waarin DeGiro aangeeft dat zij tijdens een 

periodieke evaluatie heeft geconstateerd niet volledig te hebben voldaan aan de 

Transactierapportageverplichting. DeGiro heeft in de e-mail aangegeven dat zij hierop actie heeft 

ondernomen, het probleem intern heeft opgelost en de transacties alsnog heeft gerapporteerd. 

 

19. Op 22 juli 2016 heeft de AFM geconstateerd dat zij op 19 juli 2016 62.813 transacties, op 20 juli 2016 706 

transacties en op 21 juli 2016 1.652 transacties heeft ontvangen in TRS. Dit zijn in totaal 65.171 transacties 

in tot de handel op een gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten, die in de periode van 2 

juni 2015 tot en met 15 juli 2016 waren uitgevoerd op de volgende handelsplatformen: The Helsinki Stock 

Exchange (XHEL), Nordic Growth Market (XNGM), Oslo Bors (XOSL), Copenhagen Stock Exchange 

(XCSE), Milan Stock Exchange (XMIL) en Italian Derivatives Market (XDMI). 

 

20. Op 10 augustus 2016 heeft de AFM aan DeGiro een overzicht gestuurd (‘Overview data quality aspects 

TRS – July 2016’) van de door DeGiro in juli 2016 gerapporteerde transacties. De AFM heeft daarbij 

gemeld dat zij in juli 2016 65.171 transacties te laat heeft ontvangen van DeGiro (verder: de Juli-

transacties).  

 

21. Per brief van 1 november 2016 heeft de AFM een concept onderzoeksrapport aan DeGiro verzonden en 

DeGiro daarbij verzocht te reageren op de bevindingen in dat rapport.  

 

22. Per brief van 22 november 2016 heeft DeGiro een reactie gegeven op het concept onderzoeksrapport. In de 

brief is ten aanzien van de Maart-transacties gesteld dat de oorzaak voor het te laat melden daarvan lag in 

een verandering van server, waarbij de transactiedatabase van DeGiro niet meer compatible was met “de 

TRS-tool”. Ten aanzien van de Juli-transacties is in de brief gesteld dat de oorzaak voor het te laat melden 

daarvan lag in een nieuw, selectief, gebruik van memberships bij de daar betreffende beurzen en het niet 

updaten van het TRS daarop. 
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23. Ter hoorzitting in bezwaar op 22 januari 2018 heeft DeGiro ten aanzien van de te laat gemelde Maart-

transacties nog aangegeven dat de oorzaak daarvan lag in de aansluiting van een nieuwe en/of onjuiste 

server die niet goed was geconfigureerd. Ten aanzien van de te laat gemelde Juli-transacties heeft DeGiro 

nog aangegeven dat de oorzaak lag in het veranderen van memberships bij de betreffende beurzen, waarna 

de configuratie van het TRS niet was bijgewerkt. 

 

III. Bezwaargronden DeGiro 

 

24. Samengevat en zakelijk weergegeven bevat het Bezwaarschrift de volgende gronden (waarbij een andere 

volgorde en indeling dan in het Bezwaarschift is gehanteerd):  

 

A. Verwijtbaarheid. 

B. Ernst en proportionaliteit. 

C. Draagkracht. 

D. Handhavingsbeleid en Handbook Transaction Reporting V2.0.4. 

 

25. De AFM constateert dat DeGiro geen bezwaargrond heeft aangevoerd gericht tegen het oordeel van de 

AFM dat DeGiro de Transactierapportageverplichting heeft overtreden. De AFM concludeert aldus dat het 

oordeel van de AFM dat DeGiro de Transactierapportageverplichting heeft overtreden niet wordt betwist. 

 

IV. Achtergronden van het Boetebesluit 

 

26. Alvorens in te gaan op de bezwaargronden, hecht de AFM eraan toe te lichten waarom zij tot het 

Boetebesluit heeft besloten.  

 

27. De Transactierapportageverplichting is neergelegd in artikel 4:90e, derde lid, Wft. Op grond daarvan heeft 

DeGiro de plicht gegevens over de door haar verrichte transacties in financiële instrumenten die zijn 

toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt te melden aan de AFM. Deze melding dient zo 

spoedig mogelijk, uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, te geschieden. 

 

28. De AFM wordt door het nakomen van de Transactierapportageverplichting naar behoren ingelicht over 

transacties die voor de uitoefening van haar taak als toezichthouder van belang zijn.4 De AFM (en ook 

buitenlandse toezichthouders die de transactiegegevens van de AFM ontvangen) heeft hierdoor de 

mogelijkheid marktmisbruik te signaleren en hier eventueel adequaat tegen op te treden. Het niet ontvangen 

van gedane transacties verstoort dit proces en hierdoor worden mogelijke signalen gemist. Dit belet de 

AFM in haar taak om effectief toezicht te houden op de financiële markten in Nederland. 

 

29. Zoals blijkt uit randnummers 16 en 19 hierboven heeft DeGiro de Transactierapportageverplichting 

overtreden ten aanzien van in totaal 178.299 transacties in de periode van 3 juni 2015 tot 21 juli 2016. 

                                                        
4 Zie Kamerstukken II, 2006-07, 31 086, nr. 3, p. 155. 
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Derhalve heeft DeGiro, naar het oordeel van de AFM, een fors aantal transacties te laat gemeld over een 

lange periode van meer dan een jaar. Het betreft naar het oordeel van de AFM daarom een omvangrijke en 

ernstige overtreding. 

 

30. De overtreding is DeGiro naar het oordeel van de AFM ook te verwijten. Het is aan een professionele 

marktpartij om op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en die ook na te 

leven.5 DeGiro diende niet alleen op de hoogte te zijn van de Transactierapportageverplichting, zij was ook 

daadwerkelijk op de hoogte daarvan en is ook meermaals door de AFM op die verplichting gewezen. Zo 

heeft de AFM DeGiro bij brieven van 20 oktober 2011 en 3 november 2011 gewezen op de verplichting en 

haar daarvoor gewaarschuwd. Voorts heeft de AFM op 13 maart 2012 een vrijwillige audit uitgevoerd bij 

DeGiro en daarover een terugkoppeling gegeven. Daaruit blijkt het grote belang wat de AFM hecht aan de 

nakoming van de Transactierapportageverplichting. Verder heeft de AFM in september 2015 en oktober 

2015 nog driemaal de Transactierapportageverplichting onder de aandacht gebracht van DeGiro en het 

belang van nakoming onderstreept. Daarbij heeft de AFM tevens benadrukt dat het voor iedere instelling 

van belang is een sluitende inrichting te hebben van interne werkprocessen en systemen, omdat calamiteiten 

van grote invloed kunnen zijn. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de instelling om zorg te dragen 

voor een volledige, juiste en tijdige rapportage van de transacties en om beheersingsmaatregelen in werking 

te hebben die fouten tijdig signaleren. Door een jaar lang bepaalde transacties niet te rapporteren, is de 

AFM van oordeel dat DeGiro die verantwoordelijkheid zich onvoldoende heeft aangetrokken. 

 

31. Ondanks de waarschuwingen en normoverdracht door de AFM, heeft DeGiro zich ten aanzien van de 

Maart-transacties onvoldoende rekenschap gegeven van de impact van het veranderen van een server op de 

Transactierapportageverplichting. Evenmin heeft DeGiro zich die rekenschap gegeven ten aanzien van de 

gevolgen van het al dan niet gebruik maken van memberships bij de betrokken beurzen in het kader van de 

Juli-transacties. DeGiro is meermaals gewaarschuwd, is meermaals op de hoogte gesteld van het belang wat 

de AFM hecht aan nakoming van de Transactierapportageverplichting en heeft die verplichting desondanks 

geschonden. De AFM acht de overtreding daarom verwijtbaar. Nu er sprake is van een ernstige en 

verwijtbare overtreding heeft de AFM besloten tot boeteoplegging. 

 

32. Voor de geconstateerde overtreding geldt op grond van artikel 1:81, eerste en tweede lid, Wft en artikel 10 

van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (Bbbfs) een basisbedrag van € 500.000 (boetecategorie 

2). De AFM heeft de hoogte van de boete vastgesteld met inachtneming van de omstandigheden die zijn 

genoemd in artikel 1b Bbbfs – voor zover toepasselijk – en rekening gehouden met de ernst en duur van de 

overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omvang en draagkracht van DeGiro, de mate van 

medewerking aan het onderzoek en de getroffen maatregelen om herhaling van de overtreding te 

voorkomen. De AFM is daarbij van oordeel dat er gelet op randnummers 30 en 31 hierboven geen 

aanleiding is om een verminderde verwijtbaarheid of verminderde ernst aan te nemen. Wel heeft de AFM 

de boete verlaagd vanwege: 

                                                        
5 Dit volgt uit vaste jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zie bijvoorbeeld 

CBb 21 december 2017, ECLI:NL:CBB:2017:409 en specifiek ten aanzien van de Transactierapportageverplichting CBb 6 juli 2015, 

ECLI:NL:CBB:2015:243. 
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-             Zij valt in de 60%-categorie 

van het AFM-boetetoemetingsbeleid.6 Op grond daarvan is de hoogte van de boete verlaagd tot             

€ 300.000; en, 

- de omstandigheden dat DeGiro de omissies zelf heeft ontdekt, daarna spoedig aan de AFM heeft 

gemeld en hersteld. Deze omstandigheden hebben geleid tot een verlaging van de boete tot een bedrag 

van € 240.000.  

 

33. De AFM is van oordeel dat er gegronde redenen zijn tot boeteoplegging en dat zij bij het vaststellen van de 

boetehoogte op goede wijze rekening heeft gehouden met de omstandigheden van het geval. Hieronder gaat 

de AFM daarop specifieker in ten aanzien van de bezwaargronden van DeGiro.  

 

V. Beoordeling van de bezwaargronden A t/m D 

 

A. Verwijtbaarheid  

 

34. Hetgeen hieronder is opgenomen in randnummers 35 tot en met 40 betreft (een verkorte weergave van) het 

standpunt van DeGiro en niet dat van de AFM. 

 

35. De AFM onderbouwt haar oordeel omtrent de verwijtbaarheid met twee voorvallen uit het verleden. Die 

voorvallen mogen bij de verwijtbaarheid echter niet worden meegewogen. Het eerste voorval gaat om een 

overtreding van de Transactierapportageverplichting in 2011, al zes jaar geleden, die door [F] is begaan. [F] 

is een andere onderneming dan DeGiro. [F] was een kleine dienstverlener met minder dan 6 fte, die haar 

diensten voornamelijk verleende aan professionele partijen. Dat is niet te vergelijken met de huidige 

onderneming die zeer grote hoeveelheden retailorders in haar TRS moet verwerken en actief is in   

   . Daarnaast verkeerde DeGiro in 2011 te goeder trouw in de veronderstelling dat [A] de 

transactierapportage voor DeGiro zou verzorgen. Dat kan haar nu niet worden tegenworpen. 

 

36. Het tweede voorval ziet op een discussie uit 2015 tussen de AFM en DeGiro over de wijze van reconciliatie 

door DeGiro en de inrichting van haar transactierapportageproces. Die wijze van reconciliatie door DeGiro 

en de inrichting van haar transactierapportageproces, hebben echter niet geleid tot het overtreden van de 

Transactierapportageverplichting. De discussie uit 2015 kan daarom geen reden zijn om in het Boetebesluit 

verwijtbaarheid aan te nemen. Het systeem van de AFM bood onvoldoende mogelijkheden tot reconciliatie. 

DeGiro heeft er daarom voor gekozen die reconciliatie zelf uit te voeren door transacties steeds dubbel te 

melden. De tweede melding veroorzaakte daarbij een terugkoppeling van de AFM die het voor DeGiro 

mogelijk maakte te controleren of de te melden transacties ook daadwerkelijk waren ontvangen door de 

AFM. DeGiro deed dit in haar streven naar zekerheid over haar processen. Het past daarom niet om daar 

verwijtbaar handelen uit af te leiden. De AFM heeft DeGiro erop gewezen dat het dubbel melden een risico 

voor het systeem van de AFM vormt. Dat heeft echter niets van doen met het overtreden van de 

Transactierapportageverplichting en een dergelijk overtreden is destijds ook niet vastgesteld. De 

                                                        
6 Zie https://www.afm nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/boetehoogte. 
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normoverdragende brief die naar aanleiding van deze discussie over reconciliatie is verzonden, ziet ook niet 

op een dergelijk overtreden. 

 

37. Beide voorvallen geven, gelet op het voorgaande, geen aanleiding om DeGiro “af te schilderen” als een 

partij die het met de Transactierapportageverplichting klaarblijkelijk “niet zo nauw neemt”. DeGiro heeft 

juist veel tijd, geld en aandacht besteed aan de Transactierapportageverplichting, tenminste net zoveel als 

redelijkerwijs van haar mag worden verwacht. DeGiro beseft ook dat het haar taak is om de 

Transactierapportageverplichting zo goed mogelijk na te komen. Het signaleren van fouten is echter niet 

gemakkelijk en een foutloos systeem is niet mogelijk. DeGiro heeft een veelheid aan automatische en 

handmatige controles in haar transactierapportageproces ingebouwd om zo goed mogelijk aan haar 

Transactierapportageverplichting te voldoen. Handmatige controles op veranderingen in memberships 

vinden niet elke dag plaats. Het blijft een zeer complex systeem met complexe filters, wat mede is 

ingegeven doordat DeGiro veel markten op meer dan één wijze benadert in het belang van haar klanten. Dat 

zorgt ervoor dat fouten pas na enige tijd worden ontdekt. Ter hoorzitting gaf de heer  tevens aan 

dat de AFM geen feedbacksysteem heeft. Het ontbreken van een dergelijk systeem maakt dat het moeilijk is 

om fouten te achterhalen en dat DeGiro dit “op gevoel” moet doen. 

 

38. De door de AFM gestelde omvang van de overtreding geeft evenmin aanleiding om verwijtbaarheid aan te 

nemen. Als een fout moeilijk traceerbaar is, zorgt dat immers voor meer te laat gemelde transacties. Dat 

maakt de fout echter niet meer of minder verwijtbaar. Van verwijtbaarheid of boetewaardigheid kan alleen 

maar sprake zijn bij verwaarlozing. Daarvan is geen sprake geweest. De overtreding van de 

Transactierapportageverplichting door DeGiro is namelijk ontstaan door simpele technische fouten. Deze 

fouten waren het gevolg van aanpassingen in de technische infrastructuur van DeGiro. Ondanks dat DeGiro 

zich terdege inspant om een goede transactierapportage te verzorgen, kunnen fouten nu eenmaal 

voorkomen. Dit wordt niet door de AFM onderzocht of weersproken.  

 

39. De boetebevoegdheid van de AFM is bedoeld voor verwijtbare verwaarlozing van de 

Transactierapportageverplichting. Zoals hierboven gesteld, heeft DeGiro zich niet schuldig gemaakt aan 

verwijtbare verwaarlozing van de Transactierapportageverplichting. Het gaat immers om technische 

vergissingen. DeGiro heeft haar systemen en processen na het constateren van de overtreding juist 

verbeterd en heeft de overtreding ook zelf gemeld aan de AFM. DeGiro ziet niet hoe de AFM de mate van 

verwijtbaarheid vaststelt in het Boetebesluit en meeweegt bij het bepalen van de hoogte van de boete. De 

lage verwijtbaarheid van DeGiro had dan ook – meer dan nu het geval is – tot uitdrukking moeten komen in 

het Boetebesluit en in de hoogte van de boete. Nu heeft de AFM ten onrechte op mechanische wijze 

verwijtbaarheid aangenomen op basis van een fout in het verre verleden. Het kan niet zo zijn dat elke 

technische fout direct leidt tot een strafbaar handelen, omdat de onderneming eerder al een fout heeft 

gemaakt. 
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40. DeGiro acht zich niet verwijtbaar en is gelet op voorgaande redenen tevens van oordeel dat de AFM bij het 

vaststellen van de hoogte van de boete onvoldoende en op onjuiste wijze rekening heeft gehouden met de 

omstandigheden die zijn genoemd in onderdelen e en f van artikel 1b Bbbfs. Daarbij gaat het kort gezegd 

over de verwijtbaarheid van de overtreder en eerdere overtredingen begaan door de overtreder.  

 

Reactie AFM 

 

41. De AFM deelt het oordeel van DeGiro niet. De AFM is van oordeel dat de overtreding aan DeGiro is te 

verwijten en dat zij op goede gronden heeft geoordeeld dat er geen reden is om een meer of minder dan 

gemiddelde verwijtbaarheid aan te nemen. De AFM onderbouwt dit als volgt.  

 

42. De AFM stelt voorop dat zij bevoegd is tot boeteoplegging bij de vaststelling van een overtreding. Bij een 

volledig ontbreken van verwijtbaarheid vervalt de boetebevoegdheid (zie artikel 5:41 Awb). Daarvan is niet 

snel sprake. Naar vaste jurisprudentie van het CBb heeft namelijk te gelden dat een professionele 

marktpartij zich op de hoogte dient te stellen van de geldende wet- en regelgeving en zich daaraan dient te 

houden.7 Indien een dergelijke partij dat nalaat, is verwijtbaarheid in beginsel gegeven. Er bestaat geen 

rechtsregel op grond waarvan er alleen sprake is van boetewaardigheid of verwijtbaarheid als er sprake is 

van verwaarlozing of wanneer een partij niet heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden 

verwacht. De wetgever heeft immers een heldere verplichting neergelegd in artikel 4:90e, derde lid, Wft. 

Die verplichting dient simpelweg te worden nagekomen.  

 

43. Zoals in randnummer 30 hierboven is aangegeven, had DeGiro niet alleen op de hoogte moeten zijn van de 

Transactierapportageverplichting, maar was zij dat ook daadwerkelijk. Voorts was zij gewaarschuwd en op 

de hoogte van het belang dat de AFM aan de nakoming van de Transactierapportageverplichting hecht. Het 

gaat de AFM er derhalve niet om dat eerder een fout is gemaakt en dat daarom elke volgende fout moet 

worden bestraft met een boete. Het gaat de AFM erom dat DeGiro ondanks op de hoogte te zijn van de 

Transactierapportageverplichting, gewaarschuwd te zijn en op de hoogte te zijn van het belang van de 

nakoming van de verplichting, toch die verplichting schendt. De overtreding is DeGiro daarom te verwijten. 

 

44. Dat DeGiro in 2011 [F] heette en aanzienlijk kleiner was, maakt niet dat zij zich niet hoefde te houden aan 

de Transactierapportageverplichting en daarvan niet op de hoogte diende te zijn. Dat DeGiro in verloop van 

tijd is gegroeid en haar diensten heeft uitgebreid, weerhoudt DeGiro niet van haar taak om tijdig en juist te 

voldoen aan de Transactierapportageverplichting. Ook bij een groeiende onderneming hoort nog steeds de 

verantwoordelijkheid om te blijven voldoen aan de Transactierapportageverplichting. Ten overvloede merkt 

de AFM op dat de bestuurders steeds dezelfde zijn gebleven en kennis van de boodschap van de AFM aan 

[F] derhalve niet als verloren kan worden beschouwd. Het voorval uit 2011 ten tijde van [F] mag daarom 

zeker wel worden meegewogen in de verwijtbaarheid. 

 

                                                        
7 Zie noot 5 hierboven. 
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45. Hetzelfde geldt voor het voorval uit 2015. Ook daaruit blijkt immers het belang dat de AFM hecht aan 

nakoming van de Transactierapportageverplichting en de juiste inregeling van processen daartoe en dat 

DeGiro daarvan op de hoogte was. De AFM heeft DeGiro er destijds uitdrukkelijk en meermaals op 

gewezen dat zij het voor iedere instelling van belang acht een sluitende inrichting te hebben van interne 

werkprocessen en systemen, omdat calamiteiten van grote invloed kunnen zijn. Het behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de instelling om zorg te dragen voor een volledige, juiste en tijdige rapportage 

van de transacties. Desondanks heeft DeGiro zich daar onvoldoende rekenschap van gegeven en dat is van 

belang voor de verwijtbaarheid. DeGiro heeft er immers zelf voor gekozen om van server te veranderen en 

heeft er zelf voor gekozen om handelsplatformen op meer dan één wijze te benaderen. DeGiro heeft haar 

eigen complexiteit en omvang gecreëerd. De AFM betwist hier niet dat daartoe gegronde redenen zullen 

hebben bestaan, maar benadrukt wel dat DeGiro daarmee rekening heeft moeten houden in haar TRS-

processen alvorens over te gaan tot uitvoering van die keuzes. Die keuzes mogen er in ieder geval niet toe 

leiden dat er dan maar fouten mogen worden gemaakt op de grove schaal zoals in onderhavig geval 

(178.299 transacties over een periode van meer dan een jaar). Gelet op randnummers 30 en 31 had DeGiro 

dit duidelijk moeten zijn. Zij wist in 2015 al dat de toename van het aantal fouten gelegen was in haar 

beheersingsproces waarbij de interne rapportage onvoldoende signaleerde. Desondanks heeft DeGiro 

genoemde keuzes uitgevoerd zonder haar TRS-processen tijdig op orde te hebben en daarmee heeft zij 

verwijtbaar gehandeld.  

 

46. Zowel in het Bezwaarschrift als ter hoorzitting heeft DeGiro naar voren gebracht dat de AFM geen 

feedbacksysteem heeft en onvoldoende mogelijkheden tot reconciliatie biedt. Die stelling is voor de AFM 

onbegrijpelijk. Nadat een beleggingsonderneming een file met transacties heeft ingestuurd, stuurt de AFM 

namelijk een result file naar de beleggingsonderneming. De result file bevat informatie over het aantal 

ontvangen transacties, het aantal frontfouten, transactienummers van niet geaccepteerde transacties en de 

foutcode per transactie. Het result file bevat genoeg informatie voor DeGiro om te controleren of de AFM 

heeft ontvangen wat een beleggingsonderneming heeft verstuurd (reconciliatie op aantallen). Verder stuurt 

de AFM maandelijks een transactieoverzicht per e-mail aan de beleggingsonderneming. Op grond van 

bepaling 4.2.1 van het Handbook Transaction Reporting V2.0.4 (verder: het Handboek) kan een 

beleggingsonderneming dagelijks een bestand opvragen met gedetailleerde transactiegegevens, de 

beleggingsonderneming ontvangt dan alle gegevens over de transacties die de AFM heeft ontvangen. Zo 

kan de beleggingsonderneming volledig op inhoud reconciliëren.  

 

47. Ongeacht de feedbacksystemen van de AFM, ligt de verantwoordelijkheid voor het juist en volledig 

rapporteren van transacties bij DeGiro. Het is dan ook niet aan de AFM om systemen voor reconciliatie op 

juistheid en volledigheid aan te bieden. Het is aan DeGiro om haar TRS te laten aansluiten bij haar 

(toekomstige) activiteiten. DeGiro dient alvorens zij bijvoorbeeld overgaat tot serverwisselingen en 

veranderingen in memberships, haar systemen daarop aan te passen en de complexe filters te testen die 

daarbij moeten worden aangemaakt. De AFM benadrukt dat zij daartoe ook een testomgeving heeft 

gecreëerd.8 Op die wijze kan DeGiro zelf controleren of haar complexe systeem correct werkt. Dat zij 

                                                        
8 Zie p. 35 van het Handboek. 
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ervoor kiest haar systemen achteraf, gedeeltelijk “op gevoel” en op lage frequente wijze te controleren, 

komt voor haar rekening en risico en doet niet af aan de verwijtbaarheid.  

 

48. Gelet op het voorgaande, is de AFM van oordeel dat er geen redenen zijn om een minder dan gemiddelde 

verwijtbaarheid aan te nemen. De AFM heeft voorts evident rekening gehouden met de omstandigheden die 

zijn genoemd in de onderdelen e en f van artikel 1b Bbbfs. De stelling van DeGiro dat de mate van 

verwijtbaarheid niet tot uitdrukking komt in het Boetebesluit en in de hoogte van de boete is niet correct. 

De AFM refereert hiervoor naar pagina 17 en 18 van het Boetebesluit. Op die pagina’s valt te lezen dat de 

mate van verwijtbaarheid wel degelijk is meegenomen in de afweging van de AFM om wel of geen 

bestuurlijke boete op te leggen. Verder is de mate van verwijtbaarheid ook meegenomen bij het bepalen van 

de hoogte van het boetebedrag. Ten aanzien van onderdeel f geldt dat DeGiro eerder in overtreding is 

geweest van de Transactierapportageverplichting en dat die omstandigheid eveneens is meegewogen bij de 

vaststelling van de boetehoogte. 

 

49. Heroverweging ten aanzien van dit onderdeel leidt derhalve niet tot een ander oordeel.  

 

B. Ernst en proportionaliteit 

 

50. Hetgeen hieronder is opgenomen in randnummers 51 tot en met 56 betreft (een verkorte weergave van) het 

standpunt van DeGiro en niet dat van de AFM.  

 

51. DeGiro is een groot voorstander van een eerlijke, transparante en toegankelijke markt. Om daaraan bij te 

dragen, doet DeGiro graag de investeringen die nodig zijn voor transactierapportage. De 

transactierapportage is dan ook zeer zorgvuldig ingericht door DeGiro en zij voldoet hier zeer goed aan. 

DeGiro begrijpt dat transactierapportage belangrijk is en hoog op de agenda staat van nationale 

toezichthouders. Het is immers één van de manieren om marktmisbruik op te sporen. DeGiro wil het belang 

van transactierapportage echter wel relativeren. Transactierapportage gaat in essentie niet om het bewaken 

van de integriteit van de markt. Het is een middel om de integriteit te toetsen van handelingen die worden 

uitgevoerd door klanten van beleggingsondernemingen. Het doel van transactierapportage - marktmisbruik - 

lijkt minder aandacht te krijgen van de AFM dan het middel zelf.  

 

52. Het valt DeGiro op dat boetes voor fouten bij het uitvoeren van transactierapportage, de boetes voor 

marktmisbruik zowel in aantal als in hoogte ruim overstijgen. Zo toont een kort onderzoek van DeGiro op 

het internet aan, dat in de afgelopen drie jaar het totaalbedrag aan boetes voor TRS fouten hoger is, dan het 

totaalbedrag aan boetes dat in de afgelopen tien jaar door de AFM is opgelegd voor marktmanipulatie en 

het gebruik van voorwetenschap. Het beboeten van transactierapportagefouten is een “inkopper” voor de 

toezichthouder, die zich wil manifesteren als strenge toezichthouder. De verhouding is naar de mening van 

DeGiro zoek. Het opleggen van zware sancties voor het maken van fouten bij transactierapportages is in dit 

licht niet proportioneel. 
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53. De AFM heeft de onderdelen a tot en met d en g van artikel 1b Bbbfs niet op voldoende wijze meegewogen 

bij het vaststellen van de hoogte van de boete. Dat blijkt uit het volgende.  

 

54. DeGiro is van mening dat de ernst van de overtreding beperkt is, omdat een zeer klein deel van de 

transacties niet tijdig gemeld is. Dit heeft tot gevolg dat een relatief zeer beperkte hoeveelheid data 

vertraagd in een datasysteem terecht is gekomen. Verder heeft DeGiro de technische fouten direct na 

ontdekking hersteld. De AFM had de fouten met betrekking tot de transacties op Euronext-platforms ook 

zelf snel en eenvoudig kunnen ontdekken door de van Euronext ontvangen data te vergelijken met de van 

DeGiro ontvangen data, waardoor de AFM de duur van de overtreding aanzienlijk had kunnen beperken. 

Daar komt nog bij, dat de fouten naar hun aard niet tot enige schade kunnen leiden. Om die reden is er dan 

ook geen schade toegebracht aan de werking van de markt of economie in bredere zin en hebben derden 

geen verliezen geleden. Het effect van vertraagde rapportage “is gelijk aan nul”. De enige consequentie 

voor de AFM is dat zij bij het ‘real time’ monitoren van transacties een deel van de door DeGiro verrichte 

transacties mist en dat marktmisbruik door een klant van DeGiro verlaat door de AFM wordt gesignaleerd. 

De fouten hebben én konden geen gevolgen hebben voor het financiële stelsel, de fouten waren zelfs niet 

zichtbaar voor wie dan ook. Verder heeft DeGiro geen voordeel verkregen door de overtreding, het heeft 

juist tot extra werk geleid. DeGiro is van mening dat de beperkte ernst van de overtreding een lagere boete 

rechtvaardigt dan de boete die de AFM heeft opgelegd. Een voldoende zwaarwegend belang ontbreekt 

daarnaast voor het opleggen van een punitieve sanctie.  

 

55. De sanctie die DeGiro wordt opgelegd voor het maken van een TRS fout is te zwaar en te fors. Het 

opleggen van een punitieve sanctie zou op zijn plaats zijn wanneer DeGiro transactierapportage moedwillig 

zou hebben ontweken om daarmee ongewenste transacties voor de toezichthouder te verbergen. Oplegging 

van een punitieve sanctie is ook verdedigbaar indien DeGiro haar verplichting om te rapporteren niet 

serieus zou nemen en deze stelselmatig verwaarloost. Dit is bij DeGiro niet aan de orde. Gelet op de 

omstandigheden dat DeGiro de fout in haar systeem zelf heeft gesignaleerd, gecorrigeerd en aan de 

toezichthouder heeft gemeld, is boeteoplegging naar de mening van DeGiro niet proportioneel.  

 

56. DeGiro acht de ernst van de overtreding beperkt en is van oordeel dat boeteoplegging voor het overtreden 

van de Transactierapportageverplichting niet proportioneel is. 

 

Reactie AFM 

 

57. De AFM deelt het oordeel van DeGiro niet. De AFM acht de overtreding ernstig en acht het opleggen van 

een boete en de hoogte van de boete opportuun en proportioneel. De AFM onderbouwt dit als volgt. 

 

58. De Transactierapportageverplichting is ingevoerd met ingang van MiFID I. De 

Transactierapportageverplichting stelt de AFM in staat toe te zien op de activiteiten van 

beleggingsondernemingen om te garanderen dat deze optreden op loyale, billijke en professionele wijze en 
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op een manier die bevorderlijk is voor de integriteit van de markt.9 Het bewaken van de integriteit van de 

markt is dus wel degelijk een doel van transactierapportage. Zoals eerder vermeld in randnummer 28, wordt 

de AFM door de Transactierapportageverplichting naar behoren ingelicht over transacties die voor de 

uitoefening van haar taak als toezichthouder van belang zijn. Uit MiFID I volgt tevens de verplichting voor 

de AFM dat zij de ontvangen transactierapportages doorzendt aan bepaalde bevoegde autoriteiten uit andere 

lidstaten.10 Indien de Transactierapportageverplichting niet op de juiste wijze wordt nageleefd, missen de 

AFM én buitenlandse toezichthouders essentiële informatie die van belang is voor het opsporen van 

marktmisbruik. Transactierapportage is een belangrijk middel om marktmisbruik op te sporen. 

 

59. De constatering van DeGiro dat de overtreding op een zeer beperkt deel van de door DeGiro gemelde 

transacties ziet, is geen reden om een verlaagde ernst aan te nemen. Naar het oordeel van de AFM gaat het 

om een fors aantal transacties (178.299) die over een lange periode (een jaar) in het geheel niet zijn gemeld. 

Dat de DeGiro andere transacties wel heeft gemeld, doet daaraan geen afbreuk. De AFM vindt hiervoor 

steun in een uitspraak van het CBb van 6 juli 2015 met betrekking tot een overtreding van de 

Transactierapportageverplichting. Daarin heeft het CBb overwogen dat de omstandigheid dat het aantal 

verplicht te melden transacties in verhouding beperkt is, geen afbreuk doet aan de ernst van de 

overtreding.11  

 

60. De AFM acht het onbegrijpelijk dat DeGiro de AFM verwijt dat de AFM de duur van de overtreding had 

kunnen beperken, door de overtreding zelf te signaleren. De AFM had dit moeten doen door een ‘snel’ 

vergelijk te maken met data afkomstig van Euronext. Het is niet zonder reden dat de wetgever de 

Transactierapportageverplichting juist bij de beleggingsonderneming zélf heeft neergelegd en bij het 

handelsplatform. De beleggingsonderneming is voorts bij uitstek degene die de door haar gemelde 

transacties kan controleren. De AFM wijst er hier nogmaals met klem op dat het tot de 

verantwoordelijkheid van DeGiro behoort om zorg te dragen voor een volledige, juiste en tijdige rapportage 

van de transacties. Aan de ernst van het schenden van de Transactierapportageverplichting kan geen 

afbreuk worden gedaan, door die verplichting toe te dichten aan een partij die hem niet heeft. Het CBb is 

hetzelfde oordeel toegedaan.12 

 

61. Onjuist is – in tegenstelling tot hetgeen DeGiro stelt – dat het overtreden van de 

Transactierapportageverplichting naar haar aard niet tot enige schade kan leiden. Het valt niet als zodanig 

uit te sluiten dat er met het begaan van de overtreding enige schade is gebracht aan de werking van de 

markten of aan de economie in bredere zin. De AFM en buitenlandse toezichthouders hebben immers geen 

adequaat en volledig toezicht kunnen houden op de financiële markten in de periode dat DeGiro de 

transacties niet meldde. Het kan dus heel goed zijn dat er schade is geleden, maar de AFM heeft dit niet 

kunnen vaststellen juist vanwege het feit dat DeGiro de transacties niet tijdig meldde aan de AFM. Verder 

begrijpt de AFM dat er specifiek met de onderhavige overtreding wellicht geen rechtstreeks aanwijsbaar 

                                                        
9 Artikel 25, eerste lid, MiFID I en Kamerstukken II 2006-07, 31 086, nr. 3, p. 25 en 154. 
10 Artikel 25, derde lid, MiFID I. 
11 Zie CBb 6 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:243, r.o. 4.3. 
12 Volgens CBb 6 juli 2015, ECLI:NL:CBB:2015:243, r.o. 4.3 in samenhang met r.o. 4.1. 
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voordeel is behaald. Dat neemt echter niet weg dat DeGiro haar systemen anders had moeten inrichten, 

hetgeen zij niet heeft gedaan. Het is waarschijnlijk dat DeGiro daarbij kosten heeft bespaard. Naar het 

oordeel van de AFM is er in ieder geval geen reden om de boete verder te matigen (dan reeds ten opzichte 

van het basisbedrag is gedaan) op grond van: 

- de gestelde verminderde ernst; 

- het gestelde ontbreken van een met de overtreding behaald voordeel; en, 

- het gestelde ontbreken van als gevolg van de overtreding geleden schade of gevolgen voor het 

financiële stelsel. 

 

62. Uit voorgaand randnummer en uit het Boetebesluit blijkt dat de AFM wel degelijk rekening heeft gehouden 

met de onderdelen a tot en met d en g van artikel 1b Bbbfs. De ernst van de overtreding (onderdeel a) is 

hiervoor reeds uitvoerig besproken. Het behaalde voordeel, de veroorzaakte schade en de gevolgen van de 

overtreding (onderdelen b tot en met d) zijn eveneens hiervoor besproken. Die factoren zijn ofwel niet van 

toepassing ofwel geven geen aanleiding tot een verdere matiging. Ten aanzien van onderdeel g is de AFM 

tot slot van oordeel dat de daarin genoemde factoren wel van toepassing zijn en de AFM heeft daarmee ook 

rekening gehouden. De AFM heeft immers vanwege de omstandigheden dat DeGiro de fouten zelf heeft 

gesignaleerd, gecorrigeerd en gerapporteerd het boetebedrag verlaagd. 

 

63. Zoals opgenomen in randnummer 30, dient DeGiro als professionele partij op de hoogte te zijn van de 

Transactierapportageverplichting en dient zij zich daaraan te houden. Indien DeGiro die verplichting nalaat, 

is verwijtbaarheid in beginsel gegeven. De AFM is bevoegd een boete op te leggen wegens het niet naleven 

van de Transactierapportageverplichting. De onderhavige overtreding is voorts dermate ernstig en 

verwijtbaar dat het opleggen van een punitieve sanctie op zijn plaats is. Daarbij speelt de door DeGiro aan 

de AFM toegedichte manifestatiewens geen rol. Evenmin speelt de door DeGiro gestelde wanverhouding 

met marktmisbruikboetes, wat daarvan ook zij, een rol. De AFM hecht immers een grote waarde aan de 

nakoming van de Transactierapportageverplichting, juist vanwege het belang van het tijdig opsporen van 

marktmisbruik. 

 

64. Heroverweging ten aanzien van dit onderdeel leidt dus niet tot een ander oordeel.  
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C. Draagkracht  

 

65. Hetgeen hieronder is opgenomen in randnummers 66 tot en met 68 betreft (een verkorte weergave van) het 

standpunt van DeGiro en niet dat van de AFM. 

 

               

              

             

              

                

              

               

                 

               

                 

                  

           

 

                    

                   

                    

                 

                          

                 

                  

               

              

                  

                

              

 

68. DeGiro is van mening dat het plaatsen van een partij in een ruwe tabel, zonder ook maar enigszins rekening 

te houden met de specifieke situatie van die partij, niet hetzelfde is als ‘rekening houden met de 

draagkracht’ zoals de wetgever voorschrijft. De AFM voldoet niet aan artikel 4, eerste lid, Bbbfs. 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Zie https://www.afm nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/boetehoogte. 
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Reactie AFM 

 

69. De AFM deelt het oordeel van DeGiro niet. Met de draagkracht van DeGiro is op juiste en redelijke wijze 

rekening gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de boete. De AFM onderbouwt dit als volgt. 

 

70. In artikel 4, eerste lid, Bbbfs is de verplichting voor de AFM neergelegd om bij het opleggen van een boete 

rekening te houden met de draagkracht van de overtreder. De AFM geeft hier uitvoering aan door middel 

van de draagkrachttabel, zoals die is weergegeven in het AFM-boetetoemetingsbeleid.14 Die 

draagkrachttabel vormt tevens de toepassing van de algemene evenredigheidstoets van artikel 5:46 Awb. 

Met de draagkrachttabel wordt de objectieve draagkracht van de overtreder vastgesteld, gebaseerd op de 

omvang van het eigen vermogen van de betreffende rechtspersoon. Voor DeGiro betekent dit dat het 

basisbedrag van € 500.000 voor overtreding van de Transactierapportageverplichting wordt gematigd met 

40% tot € 300.000. Gegeven die aanzienlijke matiging, is het evident dat de AFM rekening heeft gehouden 

met de draagkracht van DeGiro bij de vaststelling van de hoogte van de boete.  

 

71. DeGiro is van oordeel dat de € 5.000.000 - € 50.000.000 categorie in de draagkrachttabel waarbinnen zij 

valt, onredelijk ruim is.            

                

 De AFM stelt voorop dat het, gegeven het belang van een consistente uitvoering van haar 

boetebevoegdheid, noodzakelijk is dat de AFM vasthoudt aan bepaalde bandbreedtes, zoals opgenomen in 

het boetetoemetingsbeleid. Het is inherent aan het gebruik van een bandbreedte dat een entiteit zich aan de 

onderkant of bovenkant van die bandbreedte kan bevinden. Dat is echter geen reden om het gebruik van 

bandbreedtes of de specifieke bandbreedte an sich onredelijk te achten. De toepassing van de 

draagkrachttabel is naar het oordeel van de AFM een juiste en redelijke manier om rekening te houden met 

de draagkracht van de overtreder bij het vaststellen van de hoogte van de boete. De draagkrachttabel is als 

onderdeel van het boetetoemetingsbeleid door het CBb getoetst. Het CBb is daarbij tot het oordeel gekomen 

dat het boetetoemetingsbeleid niet onredelijk is in het door het CBb getoetste geval.15 Voorts heeft de 

rechtbank Rotterdam uitgemaakt dat een vrij grofmazig systeem dat wordt gebruikt bij de vaststelling van 

de hoogte van de boete acceptabel is.16 Genoemde rechtbank heeft daarbij tevens geoordeeld dat een 

toezichthouder niet verplicht is een lineair verband aan te brengen tussen de hoogte van de boete en de 

omvang (van de onderneming) van de overtreder. De omvang van de overtreder is immers niet de enige 

factor die van belang is bij het vaststellen van de hoogte van de boete. De andere factoren heeft de AFM in 

het onderhavige geval ook meegewogen, zoals blijkt uit randnummers 32 en 62 hierboven. Van belang is 

uiteindelijk dat er geen wanverhouding bestaat tussen de boetehoogte en de factoren die een rol moeten 

spelen bij de vaststelling van die boetehoogte. De AFM is van oordeel dat zij de boetehoogte op juiste en 

redelijke wijze heeft vastgesteld. Het uiteindelijke boetebedrag van € 240.000 is, gelet op alle 

omstandigheden die daarbij een rol spelen, naar het oordeel van de AFM passend en geboden, ook in relatie 

                                                        
14 Zie https://www.afm nl/nl-nl/over-afm/werkzaamheden/maatregelen/boetehoogte. 
15 Zie CBb 13 september 2017, ECLI:NL:CBB:2017:309, r.o. 4.7. 
16 Zie Rb. Rotterdam 27 november 2017, zaaknummer ROT 17/1847. 
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tot de draagkracht of omvang van DeGiro, gemeten naar haar eigen vermogen van ruim  . Van 

een wanverhouding is geen sprake. 

 

72. De AFM stelt voorop dat de DeGiro in haar Bezwaarschrift niet stelt dat zij de boete ter hoogte van  

€ 240.000 niet kan dragen. Ter hoorzitting is dat ook gebleken. De AFM is daarom, gelet op hetgeen in het 

Boetebesluit is overwogen, van oordeel dat DeGiro het boetebedrag gezien haar financiële positie kan 

dragen.  

 

73. Ten aanzien van dit onderdeel leidt heroverweging dus niet tot een ander oordeel. 

 

D. Handhavingsbeleid en Handbook Transaction Reporting V2.0.4 

 

74. Hetgeen hieronder is opgenomen in randnummer 75 betreft (een verkorte weergave van) het standpunt van 

DeGiro en niet dat van de AFM. 

 

75. In haar Boetebesluit kleurt de AFM de verhouding tussen de AFM en DeGiro zodanig in, dat het lijkt alsof 

DeGiro stelselmatig haar transactierapportageplicht “verzaakte en telkens door de AFM op het rechte pad 

moest worden gebracht”. Door gebruik te maken van deze gekleurde feiten, kan de AFM rechtvaardigen 

dat zij zich voor de fouten niet hoeft te houden aan haar handhavingsbeleid17 en aan de procedure die zij 

daartoe in haar Handboek heeft opgenomen. Op deze wijze kan de AFM “een chronische verwijtbaarheid” 

aan de kant van DeGiro aannemen, zonder dat de AFM in hoeft te gaan op het verweer van DeGiro dat de 

fouten van 2016 niet verwijtbaar waren. 

 

Reactie AFM 

 

76. De AFM deelt het oordeel van DeGiro niet en onderbouwt dit als volgt. 

 

77. De AFM stelt voorop dat zij de feiten en de verhouding tussen de AFM en DeGiro met betrekking tot de 

transactierapportage op objectieve wijze heeft vastgesteld en weergegeven. De AFM verwijst hiervoor naar 

de randnummers 6 tot en met 23. De AFM heeft de feiten en genoemde verhouding niet op enige wijze 

ingekleurd. Op grond van de wet is de AFM immers verplicht om haar taak zonder vooringenomenheid te 

vervullen (artikel 2:4, eerste lid, Awb). Dat neemt niet weg, dat zij wel haar oordeel heeft gegeven over die 

feiten en die verhouding in het kader van het bepalen van de verwijtbaarheid van DeGiro (zie randnummers 

43 tot en met 48 hierboven). Het staat DeGiro uiteraard vrij het met dat oordeel niet eens te zijn, maar dat 

maakt niet dat de AFM de zaak (op een onrechtmatige wijze) heeft ingekleurd.  

 

78. DeGiro onderbouwt in haar Bezwaarschrift niet waarom zij van mening is dat de AFM zich niet houdt aan 

haar handhavingsbeleid en aan de procedures in het Handboek. De AFM kan hier dan ook geen 

gemotiveerd oordeel over geven, anders dan het volgende.  

                                                        
17 Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, Stcrt. 2008, 132. 
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79. De AFM heeft in het Boetebesluit duidelijk uiteengezet dat en waarom zij heeft gehandeld volgens haar 

handhavingsbeleid en het Handboek. In aanvulling daarop merkt de AFM op dat, anders dan DeGiro lijkt te 

veronderstellen met het Bezwaarschrift en anders dan op het eerste gezicht uit het Boetebesluit kan worden 

afgeleid, er uit het Handboek geen regel volgt dat de AFM eerst bepaalde contacten met verantwoordelijke 

medewerkers moet hebben gehad, alvorens zij zou mogen overgaan tot het opleggen van een boete. Voorts 

is in het Boetebesluit uiteengezet dat indien van een dergelijke regel wel wordt uitgegaan, daaraan ook is 

voldaan. De AFM volstaat hier met een verwijzing naar pagina 13 van het Boetebesluit. Van een met het 

handhavingsbeleid of met het Handboek strijdig handelen is geen sprake.  

 

80. Ten aanzien van dit onderdeel leidt heroverweging dus niet tot een ander oordeel. 

 

VI. Besluit 

 

81. De AFM heeft besloten het Boetebesluit in stand te laten.18 De motivering van het Boetebesluit wordt 

daarbij aangevuld met de motivering die in deze beslissing op bezwaar is opgenomen. 

 

VII. Rechtsgangverwijzing 

 

82. Iedere belanghebbende kan tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen door binnen zes weken na 

bekendmaking ervan een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, 

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Natuurlijke personen kunnen ook digitaal beroep instellen bij 

genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het 

instellen van beroep wordt een griffierecht geheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Deze beslissing op bezwaar is genomen door het bestuur van de AFM en conform het tekeningsmandaat ondertekend door een 

hoofd en een manager. 
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VIII. Publicatie van de boete 

 

83. Op grond van de Wft moet de AFM het bestreden besluit openbaar maken, nadat het besluit definitief is 

geworden. Definitief geworden betekent dat het niet meer mogelijk is om beroep of hoger beroep in te 

stellen en het besluit in stand is gebleven. Ook moet de AFM dan de uitkomst van deze beslissing op 

bezwaar bekend maken en indien van toepassing de uitkomst van het beroep en hoger beroep. De AFM zal 

daarbij afwegen of er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor er aanleiding is om anoniem te 

publiceren of om de publicatie uit te stellen. Als het bestreden besluit definitief is geworden, zult u hierover 

in een aparte brief worden geïnformeerd en wordt u in de gelegenheid gesteld over de publicatie uw 

zienswijze te geven. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Financiële Markten    

  

 

 

 

 

  

[was getekend] [was getekend]  

Hoofd Manager ad interim 

Juridische Zaken Juridische Zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




